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سفر به سومار و بازدید از منطقه عملیاتی مسلم بن عقیل،
 سی سال بعد

تنظیم: دکتر منصوره تاجیک*

مقدمه
حق انکارناپذیر هر انسانی است که وقتی در معرض 
هجوم دیگران قرار می گیرد بتواند از جان، مال، خانه، 
خانواده و سرزمین خود دفاع کند. هنگامی که صدام 
حسین در شهریور سال ۱359 نیز اولین حمله غیر 
قانونی و تهاجمی خود را به مرزهای غرب و جنوب 

از آن در شمار وظیفه ای  ایران آغاز کرد، دفاع  غرب 
ملی و نیز وظیفه ای شرعی قرار گرفت. بر همین اساس 
بود که بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، امام خمینی 
پس از تهاجم عراق به ایران ضمن اعالم جهاد، بیان 
کرد که دفاع از سرزمین اسالمی وظیفه ای شرعی )هر 
کس به حد توانایی های خویش( است. قرآن کریم در 

* استاد سابق دانشگاه ماساچوست آمریکا

مرکز فرهنگی وارثان سفر مقدمات سفری گروهی را برای دیدار از سومار که یکی از جبهه های میانی 
دفاع مقدس به شمار می رفت، از۱9 تا 2۱ مهر ۱39۱ در استان کرمانشاه فراهم کرد. مبدأ سفر بهشت 
)عملیات  مسلم بن عقیل  جنگی  عملیات  منطقۀ  و  سومار  آن  مقصد  و  تهران  در  شهیدان  قطعۀ  زهرا 
مسلم بن عقیل به منظور فتح ارتفاعات شمالی و جنوبی میان تنگ، گیسکه و کهنه ریگ در7 مهر ماه ۱36۱ 
طرح ریزی و با موفقیت انجام شد( بود. بازدید از این منطقۀ عملیاتی مصادف بود با سی امین سالگرد 
این عملیات. افراد شرکت کننده در این سفر، از دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های مختلف دانشگاه 
گرفته تا استادان دانشگاه، دبیر، جانبازان بازمانده از این عملیات و خانوادۀ شهدا انگیزه های متفاوتی 
داشتند. سفر به وسیلۀ اتوبوس انجام گرفت و طی آن، یک رزمنده و دو جانباز دوران جنگ خاطراتی را 
دربارۀ چند عملیات انجام شده در این منطقه و نیز دربارۀ رزمندگان، بسیجیان و شهیدان و جانبازان دیگر 
بیان کردند. این مقاله چکیده ای است از جمع بندی ها، مشاهدات و اهداف سه نفر از راهیان که به صورت 

نظم، نثر و تصویر و به منظور مستند سازی سفر ارائه می شود.
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و  تا ۱94 ظروف زمان، مکان  آیات ۱90  بقره  سورۀ 
آیات  ترجمۀ  است.  کرده  معین  را  جهاد  این  حدود 

ذکرشده، برگرفته از »تفسیر نمونه«۱ چنین است: 
می جنگند،  شما  با  که  کسانی  با  خدا  راه  در  و 
بجنگید ولی از حّد تجاوز نکنید، که خداوند تجاوزکاران 
که  )بت پرستانی  را  آنها  و  نمی دارد.)۱90(  دوست  را 
از هیچ جنایتی ابا ندارند،( هرکجا یافتید بکشید و از 
)مّکه( همانجایی که شما را بیرون کردند، آنها را بیرون 
کنید و فتنه )شرک و شکنجه( از قتل بدتر است. و 
آنها  آنکه  آنها جنگ نکنید، مگر  با  نزد مسجدالحرام 
در آنجا با شما بجنگند، پس اگر با شما جنگ کردند، 
آنها را )در آنجا( به قتل برسانید. چنین است جزای 
خداوند  همانا  کشیدند،  دست  اگر  و  کافران)۱9۱( 
آمرزنده و مهربان است.)۱92( و با آنها بجنگید تا فتنه 
)بت پرستی وسلب آزادی از مردم( باقی نماند ودین، 
تنها از آِن خدا شود. پس اگر )از روش نادرست خود( 
تعّدی جز  زیرا  نشوید،  آنها  )مزاحم  برداشتند،  دست 
بر ستمکاران روا نیست.)۱93( ماه حرام در برابر ماه 
با شما  و  آنرا شکستند  احترام  )اگر دشمنان  حرام و 
جنگ کردند، شما نیز حّق دارید مقابلهبه مثل کنید. 
زیرا حرمت-ها را )نیز( قصاص است وهرکس به شما 
و  کنید  تعدی  او  بر  تجاوز،  آن  مانند  به  کرد،  تجاوز 
که  بدانید  و  نکنید(  زیاده روی  )که  بپرهیزید  خدا  از 

خداوند با پرهیزگاران است .)۱94(
 امتنای ایران از مقابله به مثل در قبال عملیات ضد 
انسانی و غیرقانونی عراق، مهم ترین مثال برای نشاندادن 
آن است که جمهوری اسالمی ایران حّد الهی ذکرشده 
در قرآن را رعایت می کرد. هنگامی که سردمداران عراق و 
حامیان بین المللی آنان عماًل از بمب های شیمیایی علیه 

نیروهای نظامی و غیر نظامی و مردم عادی اعم از زن، 
مرد، پیر، جوان، بچه و بزرگ استفاده کردند، ایران از 
عملیاتی که مستلزم استفاده از تسلیحات کشتار جمعی 
و شیمیایی و کشتار غیر نظامیان بود، کاماًل خودداری 
نحوۀ  از  بین المللی  ارشد  تحلیلگران  بررسی های  کرد. 
عملکرد ایران و عراق در دوران جنگ 8 ساله در زمینۀ 
عدم اشاعه تسلیحات شیمیایی و کشتار دست جمعی 
نیز بیانگر رفتار مسئوالنه و الهی ایران است. ج. علی2 
می-نویسد: »در این دوران، ایران اقدام های اولیۀ خود را 
برای نشاندادن تخلف عراق از پروتکل ۱925 ژنو آغاز 
کرد. بعد از آنکه ایران در معرض بمباران شیمیایی در 
نوامبر ۱983 قرار گرفت، ایرانیان شروع به پخش تصاویر 
رنگی و بروشورهایی از قربانیان این بمب های شیمیایی 
بستری در بیمارستان های تهران در مجامع اروپای غربی 
کردند. علیرغم این فعالیت های روابط عمومی برای آگاه 
کردن اذهان در مورد جنایات عراق، شکایات ایران در 
غرب کمترین استقبال را هم دریافت نکرد. تا ماه مارس 
۱984، ایران نزدیک به 50 قربانی بمبهای شیمیایی 
اتریش،  بلژیک،  )بریتانیا،  مختلف  اروپایی  ملل  به  را 
نتایج  واضح  طور  به  تا  کرد  اعزام  سوئد(  و  سوئیس، 
حملۀ عراق با تسلیحات شیمیایی را به تصویر بکشد. 
با وجود مدارک و شواهد که عراق از سالح شیمیایی 
استفاده می کرد و فعالیت های ایران برای آشکارکردن 
این اعمال، فقدان عکس العمل قاطع جامعۀ بین الملل 
صدام را جری تر کرده و او را تشویق کرد دامنۀ استفاده 
از بمب های شیمیایی را گسترش دهد.......به همچنین، 
آیت اهلل خمینی فتوا داد که بمب شیمیایی نمی تواند 
استفاده شود. و ایشان امکان عملی شدن چنین حمله ای 
به عراق را بر ضد قوانین اسالم شمردند که در زمان 
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جهاد نباید محیط و مردم را آلوده کرد«.
جنگ  بین الملل  حقوق  و  جهانی  جنبۀ  به  اگر 
عراق با ایران و دفاع مقدس نگاه کنیم، عراق و ایران، 
به عنوان دو عضو دائم سازمان ملل متحد، موظف بودند 
بر اساس حقوق و مسئولیت های خود ازهرگونه تجاوز، 
دست درازی یا عملیات خصمانه علیه یکدیگر خودداری 
کنند. در اصول 47 تا 5۱، فصل 7منشور سازمان ملل 
متحد نیز به صراحت ذکر شده است که از تجاوز به 
سرزمین ملل دیگر و حق دفاع از سرزمین یا شخص یا 
گروه خودداری کنید.4 اما صدام حسین و سران دیگر 
عراق این حقوق و مسئولیت-ها را زیر پا گذاشتند و 
به ایران حمله کردند. همچنین فصل 7، آشکارا شورای 
امنیت و کشورهای دیگر عضو را به موضع گیری و عمل 
در مقابل کشور متجاوز ملزم می کند. اما با  تأسف طی 8 
سال دفاع مقدس، شورای امنیت سازمان ملل و اعضای 
متجاوز  کشور  قبال  در  موضع گیری  هرگونه  از  دیگر 
خود-داری کردند. مهم تر از آن اینکه، اکثر کشورهای 
عضو، اعم از کشورهای غربی و عربی )جز سوریه و لیبی( 
تسلیحاتی،  نظامی،  مالی،  نظر  از  بسیاری  کمک های 
اطالعاتی و حتی نیروی انسانی به عراق کردند که طبق 
قوانین سازمان ملل متحد )کمک به کشور متجاز(، نقض 

قانون بین الملل محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد.
 درک صحیح و جامع از این جنگ و دستاوردهای آن 
و انتقال وگسترش این درک به نسل کنونی و آینده برای 
شناخت اشکالی که جنگ های امروزی به خود گرفته اند 
مانند جنگ های همه جانبه و مسلح به ابزار گرم و سرد، 
جنگ های مادی و روانی، تحریم های اقتصادی و علمی، 
ترور دانشمندان، ترور رهبران، تکنولوژی و صنایع مرکب 
و مخرب و نظیر آنها علیه ایران و یارانش ضروری است. 

اکنون سؤال این است که »چه باید کرد؟« ما چگونه 
چگونه  کنیم؟  مطالعه  را  بزرگ  درس  این  می توانیم 
می توانیم آنچه را از این درس یاد می گیریم به دیگران 
-کوچک و بزرگ، ایرانی و غیر ایرانی، مسلمان و غیر 
مسلمان، و تمام آزادگان جهان- منتقل کنیم؟ وظیفۀ 
ما دربرابر نسل کنونی چیست؟ در مسیر پر پیچ و خم 
دفاع مقدس امروزی، با چه قطب نمایی باید صراط راست 
را تشخیص دهیم و در آن مسیر حرکت کنیم؟ برای این 

مأموریت چه ابزار و مهارت هایی ضروری هستند؟

شرحسفر
بهشت زهرا )س(، مبدأ سفر

سفر به سومار سفری گروهی کاروان راهیان نور بود 
آوینی(  شهید  آرامگاه  )نزدیک  شهیدان  قطعۀ  از  که 
مهر   ۱9 چهارشنبه،  روز  تهران،  زهرا)ع(ی  بهشت  در 
ساعت  از  را  خود  سفر  کاروان  این  شد.  آغاز   ۱39۱
از  و عشا  مغرب  نماز  اقامۀ  از  بعد  از ظهر  بعد   6:30
تهران )مسافت تهران تا کرمانشاه 530 کیلومتر است( 
آغاز کرد و بین ساعت های 4 تا 5 صبح پس از عبور از 
همدان به کرمانشاه رسید و پس از توقف و استراحتی 
کوتاه و نیز برگزاری نماز صبح در حسینیه، برای صرف 
صبحانه و ایراد سخنان مقدماتی دربارۀ مرحلۀ بعدی 
سفر به سمت بنیاد شهید استان کرمانشاه حرکت کرد. 
مقصد بعدی سومار، منطقه عملیات مسلم بن عقیل بود. 
برای این منظور، کاروان از طریق بزرگراه از خروجی 
جنوب غربی کرمانشاه به سمت اسالم آباد غرب حرکت 
کرد. طی این سفر، کاروان، ابتدا به ماهی دشت وسپس 
به تنگۀ چارزبر رسید. از نظر مسافت، ماهی دشت ۱3 
کیلومتر بعد از کرمانشاه و اسالم آباد غرب تقریباً ۱6 
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دارد. در طول سفر،  قرار  ماهی دشت  از  بعد  کیلومتر 
راویان حاضر از خاطرات خود و همرزمانشان در زمان 

دفاع مقدس صحبت کردند.

 

بازگویی یکی از خاطرات زمان عملیات از زبان حاج فاضل ترک زبان 

هنگام سفر 

کاروان پس از سرمست از طریق راه اصلی به سمت 
زرنه در استان ایالم و سپس سومار حرکت و برای اقامۀ 
نماز ظهر و صرف نهار )پنجشنبه 20 مهر( در شهر خالی 

از سکنۀ سومار و در امامزاده سید علی توقف کرد.
 

امامزاده سید علی سومار در شهر سومار

بعد از نهار، عده ای از مسافران به دیدار قبرستان 
نزدیک مسجد رفتند و شروع به گرفتن عکس و خواندن 
فاتحه و سنگ نبشته های قبور کردند. روی بسیاری از 

قبور عالوه بر اسم و فامیل عبارت »ساکن سومار« هم 
حک شده بود که این مسئله ای در خور توجه و تأمل 
بود. درواقع، این عبارت یاد آور پایداری عده ای است که 
حتی تا زمان مرگ نیز این شهر فراموش شده را ترک 
نام شهید روی سنگ  از دفن شده ها،  نکردند. عده ای 
قبرشان حک شده بود که زمان شهادت آنها را نشان 
می داد. اما بیشتر آنها را افرادی تشکیل می دادند که 
از  باقی مانده  یا هنگام خنثی کردن مین های  ندانسته 

زمان جنگ به شهادت رسیده بودند. 
 

آرامگاه مقابل امامزاده سید علی سومار

برگزاری  برای  کاروان  کوتاه،  دیدار  این  از   پس 
سمت  به  عملیات  شهدای  سالگرد  سی امین  مراسم 
مسیر  این  طول  در  کرد.  حرکت  عملیات  منطقۀ 
رودخانه ای وجود دارد که به رودخانۀ سومار معروف 
است. ) در ۱36۱/7/۱5 رزمندگان لشکر 27 و لشکر 
عاشورا در کنار این رودخانه چادرهایی برپا و خود را 
برای مرحلۀ دوم عملیات آماده می کردند که به وسیلۀ 
هواپیماهای عراقی بمباران و حدود ۱50 تن از آنان 
متبرک  رودخانه  این  آب  شدند(.  مجروح  و  شهید 
بر مظلومیت شهدای  این جوانان و سندی  به خون 

غریب سومار است.
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تصویری از رودخانه سومار که محل استقرار چادرهای لشکر 27 
و لشکر عاشورا بود و در اثر بمباران غافلگیرانۀ هواپیماهای عراقی 

نزدیک به ۱50 تن از رزمندگان آنها شهید و مجروح شدند.

 
تصویری دیگر از رودخانه سومار و محل استقرار چادرهای لشکر 27 

و لشکر عاشورا

 
http://www.davodabadi.persianblog. این تصویر از سایت
ir/ pst/346 )در دسترس تا تاریخ ۱392/۱/25( به امانت گرفته 

شده است. در این تصویر کرانۀ رودخانۀ سومار و محل استقرار 
چادرهای لشکر 27 و لشکر عاشورا نشان داده شده است. لطفاً در 

صورت نیاز به کپی کردن این تصویر امانت را رعایت و نام سایت اصلی 
آن را ذکر کنید. 

 

http://www.davodabadi.persianblog.این تصویر از سایت
ir/pst/346 )در دسترس تا تاریخ ۱392/۱/25( به امانت گرفته شده 

است. همچنین این عکس از کرانۀ رودخانه سومار در سال ۱39۱ 
یعنی سی سال پس از استقرار چادرهای لشکر 27 و لشکر عاشورا و 
بمباران غافلگیرانۀ هواپیماهای عراقی که به شهادت و زخمی شدن 
نزدیک به ۱50 تن از رزمندگان منجر شد، گرفته شده است. در 

صورت نیاز به کپی کردن این تصویر، لطفاً امانت را رعایت و نام سایت 
اصلی آن را ذکر کنید.

 

عکاس: علی فریدونی 
این تصویر که کرانۀ رودخانه سومار را پس از بمباران نشان می دهد، از 
 http://www.davodabadi.persianblog.ir/pst/346 سایت

)در دسترس تا تاریخ ۱392/۱/25( به امانت گرفته شده است. در 
صورت نیاز به کپی کردن این تصویر لطفاً امانت را رعایت و نام سایت 

اصلی آن را ذکر کنید.
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عکاس: علی فریدونی
 این تصویر نیز که کرانۀ رودخانه سومار را پس از بمباران نشان 

http://www.davodabadi.persianblog. می دهد، از سایت
ir/pst/346 )در دسترس تا تاریخ ۱392/۱/25( به امانت گرفته شده 
است. لطفاً در صورت نیاز به کپی کردن این تصویر امانت را رعایت و 

نام سایت اصلی آن را ذکر کنید.

 
عکاس: علی فریدونی 

 این تصویر کرانه که رودخانه سومار و جابهجایی مجروحان پس از 
http://www.davodaba-  بمباران را نشان می دهد، از این سایت

di.persianblog.ir/pst/346 )در دسترس تا تاریخ ۱392/۱/25( 
به امانت گرفته شده است. لطفاً در صورت نیاز به کپی کردن این 

تصویر امانت را رعایت و نام سایت اصلی آن را ذکر کنید.

درسومارومکانعملیات
نقطۀ  غربی ترین  به سومار که  برای رسیدن  کاروان   
استان  خود  و  همدان  از  باید  است،  کرمانشاه  استان 

کرمانشاه که مناظری زیبا و شگفت انگیز و نیز قدمت 
دفاع مقدس،  )موزۀ  می کرد.  عبور  دارند،  تاریخی 
الله جین، مرقد ابوعلی سینا، مرقد باباطاهر و گنجنامه 
در استان همدان و طاق بستان و بیستون در کرمانشاه، 
استان  دو  این  فرهنگی سیاحتی  اماکن  از جمله  نیز 
کاروان،  مسیر،  این  طی  از  پس  می آیند(.  به شمار 
سومار  منطقه  به  ظهر  از  بعد   3:30 ساعت  نزدیک 
رسید. مسافران پس از رسیدن به منطقه، از اتوبوس 
پیاده و از جادۀ آسفالت وارد جادۀ خاکی شدند. در هر 
دو طرف جاده عالمت بتونی "خطر مین" قرار داشت. 

 

محل پیچ از جادۀ آسفالت به جادۀ خاکی در محل عملیات و برگزاری 
مراسم سی امین سالگرد عملیات

 
جادۀ خاکی و محل برگزاری مراسم سی امین سالگرد عملیات 

مسلم بن عقیل
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منطقۀ مین گذاری شده و عالئم بتونی که اخطار دربارۀ خطر مین ها 
روی آن حک شده است.

مرتضی  آقای  سخنرانی  با  بزرگداشت  مراسم 
محمد   27 لشکر  تبلیغات  مسئول  مصطفوی، 
فرهنگی  مؤسسۀ  مسئول  اکنون  که  رسول اهلل)ص( 
حاج فاضل،  سخنان  با  و  شد  شروع  هستند،  وارثان 
فرماندۀ گردان مالک اشتر، آقای یداهلل واعظی، خلبان 
هوانیروز عملیات مسلم بن عقیل که در همین عملیات 
به درجۀ جانبازی )70%( نائل شدند و مداحی آقای 
با  و  ادامه  دفاع مقدس،  رزمندگان  از  شهیدی  احمد 
قرائت زیارت عاشورا و اهدای جوایز به فرزندان شهدا 

و راویان خاتمه یافت.
 

 مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد عملیات مسلم بن عقیل، آقای 
واعظی در حال سخنرانی

اکثر  سومار  زیبای  بسیار  غروب  و  معنوی  فضای 
به مراسم فضای خاصی داده و حال  شرکت کنندگان 
اکثر حاضران را دگرگون کرده بود. همزمان با غروب 
آفتاب راهیان نور به سمت کرمانشاه حرکت و با توقف در 
تنگۀ چارزبر از نمایشگاه عملیات مرصاد بازدید کردند. 

 

غروب آفتاب در محل برگزاری مراسم. مرز ایران و عراق و پایگاه های 
مرزی در خط افق تصویر

آنها سپس در مسجد جامع اسالم آباد غرب نماز مغرب 
و عشا را اقامه کردند. پس از اقامۀ نماز نیز آقای اهلل داد 
شاه مرادی از مدافعان مردمی و محلی اسالم آباد غرب وارد 
اتوبوس شد و از خاطرات خود در دفاع شهری صحبت کرد. 

 

اهلل داد شاه مرادی از اهالی اسالم آباد غرب و از مدافعان شهری

شهید  بنیاد  مهمانسرای  در  شام  صرف  از  بعد 
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شب  احیای  مراسم   ،23 درساعت  کرمانشاه 
شد  برگزار  زائران  از  برخی  شرکت  با  دحواالرض 
بهره  رزمندگان  خاطره گویی  از  شرکت کنندگان  که 
مسیر  در  مهر،   2۱ جمعه  بعد،  روز  صبح  بردند. 
بازگشت، کاروان در طاق بستان اندکی توقف کرد و 
سپس به سمت همدان راه افتاد. )در اتوبوس هدایایی 
فرهنگی به حاضران داده شد. هدایا عبارت بودند از: 
یک کیف برای حمل "بار مبنا" و یک قطب نما. "بار 
کاری،  سفر  یک  برای  ضروری  کاماًل  وسایلی  مبنا" 

تفریحی، جنگی و ... محسوب می شود(.

 
تصویری از طاق بستان 

با آمدن ظهر، کاروان در نمازخانه بین مسیر، نماز 
در همدان،  نهار  برای صرف  و  اقامه  را  و عصر  ظهر 
رستوران فلسطین توقف و پس از آن به سمت موزۀ 
دفاع مقدس شهر همدان )بزرگترین و کاملترین موزۀ 
دفاع مقدس ایران( حرکت کرد. مسافران کاروان پس 
از بازدیدی کوتاه، نماز مغرب و عشا را در حیاط موزه 
به جماعت و با شکوهی خاص برگزار کردند. کاروان 
حدود ساعت ۱۱:30 شب به میدان فلسطین تهران 

رسید که نقطۀ پایانی سفر بود.

شعریبهمناسبتسفر
دفاع مقدس: قطب نمای پیچ و خم تاریخ آینده

یک سفر، یک قافله، یک راه دور
یک نفس با کاروان راه نور

هر مسافر، رهروی نزدیک و دور
یک جماعت مملو از غوغا وشور

مبدأ آن، نی ز شهر کبر و زور
مبدأ، آرامگاه "زندۀ" اهل قبور
جاده ای پرپیچ و خم در روبه رو

بازمانده، چند هوی وعادت بی خاص و بو

عده ای در این کنار، مجموع و گرم گفت وگو
عده ای در آن کنار، قبر شهیدان جست و جو

پرچم یاهو برقص و باد تندپا ساز او
آسمان و ابر و خاک و برگ سبز ماهورهو

اندک اندک می رسیدند راهیان وقت وضو
صف به صف ایستاده وآمادۀ ذکر و رکوع

با صلوۀ و با سالم و آن فالنی کیست و کو
رهسپارشد کاروان، با دعای کوثر و مینوی او

یک شب و چند ساعتی، مأوا به مأوا کو به کو
یک دمی یا یک ثریا چرخش ازسو به سو

صد هزاران خاطره، صدها هزار راز مگو
مانده نا گفته زمشهودات و ازآن راویان جنگجو

گفتنی ها گفته شد کوتاه، بلند یا مو به مو
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خواندنی ها خوانده شد از ریختن خون عدو
خون دلها خورده شد ازشّری آن دشمن درنده خو

وصف یک باران آتش در کنار رود و جو

خوش به مقصد چون رسید آن کاروان راه نور
ظاهرش را سنگ و خاک ومین دید، پنهان و کور

ظاهری زیبا و بکر، نقش خطرنزدیک و دور
یادگار یک نبرد حق و باطل، ُکشتی ظلمات و نور

پهنۀ دشت وسیعی پر ز سنگ و خار و مور
جبهۀ سومارلیک جغرافی سینا و طور

صحن غافلگیری یک دشمن آکنده ازکبر و غرور
بازپس گیری خاک میهن و لبیک یارانی غیور

فاضالن از رقص ماه گفتند و ابر و باد و بور
واعظان ازآتش و پرواز ودود و از تنی خسته، صبور

راویان ازکوله پشتی های سوزان به هنگام عبور
سینه حائل، شعله خفته، بی صدا سوختن مردی جسور

خواب بود؟ افسانه بود؟ یا مایۀ اشکان شور؟
یا که غواصی خوبان در دل دریای نور؟

یا حدیث زندۀ ایثار و فتح وادی صعب العبور؟
یا تلنگر بر ضمیر آدمیت، مژدۀ وصل و ظهور؟

شرحعملیاتمسلمبنعقیل
ایام مسلمیه یعنی  با  این عملیات به دلیل تقارن آن 
اساس  بر  شد.  نامگذاری  مسلم بن عقیل  عرفه،  ایام 
از  عراق،  و  ایران  جنگ  در  »سیری  مقاله  در  آنچه 
خرمشهر تا فاو« 5 آمده است، عملیات مسلم بن عقیل 

دشمن  خاک  در  باید  که  متجاوز"  "تنبیه  هدف  با 
انجام گیرد و پس از عملیات رمضان در شرق بصره 
از تاریخ ۱36۱/4/23 تا ۱36۱/5/7 انجام شد. علت 
و چگونگی اتخاذ عملیات محدود )عملیات مسلم بن-

محسوب  تدبیر  این  با  محدود  عملیات  اولین  عقیل 
از  برآمده  نتایج  به  توجه  با  اساساً  باید  را  می شود( 
رمضان،  عملیات  در  کرد.  بررسی  رمضان  عملیات 
دشمن سعی کرد با بهره گیری از نیروی زرهی و آتش 

هرگونه  توپخانه،  شدید 
عملیات گسترده یا محدود 
در دشت باز را کنترل کند 
در  درواقع،  ببرد.  بین  از  و 
دشمن  رمضان  عملیات 
آگاه بودن  با  که  داد  نشان 
نیروهای  تاکتیک های  از 
مناسب  تدابیری  خودی، 
اندیشیده و بر مبنای آن به 
توان خود در مقابله با قوای 
است.  افزوده  ایران  نظامی 
دست اندرکاران  سو،  آن  از 
نظامی  مسئوالن  و 
به دلیل  که  شدند  متوجه 
به دست آمده  پیروزی های 

برخی  از  بیت المقدس  و  فتح المبین  عملیات  از 
مسائل غفلت کرده اند. نمایش قدرت نظامی دشمن 
این  به  را  ایران  نظامی  نیروهای  رمضان  جنگ  در 
اتکای  با  جنگ  ادامۀ  پس  این  از  که  رساند  نتیجه 
به تاکتیک های فتح المبین و بیت المقدس امکان پذیر 
و  دشمن  پدافند  نحوۀ  و  زمین  شرایط  زیرا  نیست، 

در عملیات رمضان  درواقــع، 
دشمن نشان داد که با آگاه بودن 
از تاکتیک های نیروهای خودی، 
تدابیری مناســب اندیشیده و 
برمبنای آن به تــوان خود در 
مقابله با قوای نظامی ایران افزوده 
است. از آن سو، دست اندرکاران 
و مسئوالن نظامی متوجه شدند 
که به دلیل پیروزی های به دست 
و  فتح المبین  عملیات  از  آمده 
مسائل  برخی  از  بیت المقدس 

غفلت کرده اند.
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عمق و استحکامات بههم پیوستۀ او تغییر کرده است 
آنها  شود.  اتخاذ  ویژه  تاکتیک هایی  باید  بنابراین  و 
جدید  تاکتیک های  از  استفاده  بدون  شدند  متوجه 
و ابتکار در برابر دشمن و نیز بدون برنامه ریزی های 
با  جنگ  ادامۀ  میان مدت،  و  بلند مدت  همه جانبۀ 

مشکالت و موانع عدیده روبه رو خواهد شد. 
اما دست یافتن به نتایج مطلوب در جنگ نیازمند 
بود  الزم  آمادگی های  کسب  و  رزمی  توان  افزایش 
به  خود  نیز  امر  این  که 
فرصت  و  مناسب  زمان 
سوی  از  داشت.  نیاز  کافی 
و  جبهه ها  در  توقف  دیگر، 
زمان،  از  استفادهنکردن 
در  تسلیمشدن  بهنوعی 
برابر فشارهای دشمن تلقی 
تدبیر  آنکه  نتیجه  می شد. 
شد  اتخاذ  محدود  عملیات 
تا در فاصلۀ زمانی مشخص 
جبهه های جنگ از توانایی 
فواید  برخوردار شوند.  الزم 
محدود  عملیات  دیگر 

عبارت بود از:
خستگی  ایجاد   .۱
کاهش  به منظور  دشمن  نیروهای  در  فرسایش  و 

مقاومت آنها،
2. فرصت ندادن به دشمن برای ترمیم و بازسازی 

آسیب ها و ضربات وارده طی عملیات،
از  ممانعت  برای  دشمن  فکر  مختل کردن   .3

بهره گیری از تجارب،

انهدام  از طریق  از دشمن  تلفات زیاد  4. گرفتن 
نیرو،

عمل  از  ممانعت  و  دشمن  نیروی  تجزیه   .5
متمرکز.

اساس  بر  محرم  و  مسلم بن عقیل  عملیات  دو   
این تدبیر انجام شد. هدف از عملیات مسلم بن عقیل 
عراق  مندلی  شهر  به  مشرف  ارتفاعات  تمام  تصرف 
منطقۀ  مهم  ارتفاعات  منطقه،  موقعیت  نظر  از  بود. 
از: سارات  بود  واقع در غرب سومار عبارت  عملیاتی 
تپه  دروازۀ  253متر،  با  سیالک  ارتفاع،  327متر  با 
شلوغ 235متر، گیسکه 330متر، واروالین )که مرتفع 
ازآنجاکه  متر.   402 است(  منطقه  دراین  تپه  ترین 
به خاک  برای رسیدن  مانعی  ارتفاعات همچون  این 
عراق عمل می کردند، برای دشمن ارزش و اهمیتی 
ویژه داشتند، زیرا تصرف آنها ورود به خاک عراق را 
و  بود در شرق  امر سبب شده  این  تسهیل می کرد. 
غرب این ارتفاعات تعداد زیادی پاسگاه مرزی خودی 
و دشمن تأسیس شود؛ از جمله پاسگاه دوله شریف، 
ارتفاعات  این  وسط  در  میان سنگ.  و  کوحه سنگ 
تنگهای قرار دارد به نام میان تنگ که تهدیدی جدی 
برای شهر مندلی محسوب می شود. بنابراین، دشمن 
نیرویی عمده را برای حفظ آنها مستقر کرده است. 
دشمن سعی می کرد با اطالع از تک ها نیروها را تقویت 
و موانع و مواضع پدافندی را تحکیم و تعمیق کند. 
چنانکه یک افسر اسیر عراقی اظهار کرد: فرماندهان 
ما تصور نمی کردند ایرانی ها قادر خواهند بود از انبوه 

تله های انفجاری و مین عبور کنند!
با   ۱36۱/7/9 بامداد   7:04 ساعت  در  عملیات   
رمز یا ابوالفضل العباس به فرماندهی قرارگاه عملیاتی 

هدف عملیات خالصه می شد به 
وصول به ارتفاعات کهنه ریگ و 
گیسکه، دو ارتفاع تیغه ای در دو 
الرأس  تنگه سومار. خط  طرف 
نشــان  را  مرز  ارتفاع  دو  این 
می دهد. چــون عراقی ها روی 
این دو ارتفاع مســتقر بودند، 
دیدشــان تا کیلومترها داخل 

تنگه ومحور سومار برقرار بود.
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نجف اشرف آغاز شد. به دنبال اعالم رمز، رزمندگان با 
عبور از میادین مین و سیم های خاردار طی فقط ۱0 
به  از آن  بعد  تا کله شوان و  ارتفاعات گیسکه  دقیقه 
ترتیب ارتفاعات واروالین به قلعه بین تا سمت راست 
کردند.  در  تصرف  را  مثلثی  ارتفاعات  و  جوق  تنگه 
پایان عملیات، دشمن در جلگه مستقر شد. استقرار 
دشمن در جلگه سبب شد نیروهای خودی بر دشمن 
آماده باش های  پی  در  دشمن  نیروهای  یابند.  تسلط 
روحی  ضعف  و  جسمی  خستگی  دچار  متوالی 
به سر  خواب  در  غالباً  حمله  شروع  هنگام  و  شدند 
روز  نخست  ساعت  در  هوا  روشن شدن  با  می بردند. 

۱36۱/7/9دشمن اقدام به پاتک کرد.
به دست آمده  غنایم  و  دشمن  به  وارد  خسارات 

عبارت بودند از:
خاک  از  کیلومتر   ۱50 از  بیش  آزاد سازی   .۱

جمهوری اسالمی ایران؛
از  نفر   4000 از  بیش  زخمی شدن  و  کشته   .2

نیروهای دشمن؛
3. انهدام 79 دستگاه تانک و نفربر از جمله چند 

دستگاه تانک تی-72؛
از  تعدادی  ازجمله  نفر   275 به اسارت گرفتن   .4

افسران آنها؛
انهدام 20 دستگاه خودرو، 3 دستگاه لودر و   .5

3 قبضه کاتیوشا؛
6. به غنیمت گرفتن یک دستگاه رادار، یک دستگاه 
ردیاب صوتی توپخانه، 3 دستگاه لودر و بولدوزر د-8، 

و 3 قبضه توپ ۱00-م -م  دوربین دار....؛
7. سرنگون کردن 7 فروند از هواپیماهای دشمن.

خاطرات
خاطره ای از شهید صیاد شیرازی

»نباید مسیر حرکت ما قطع می شد. لذا به عملیات 
برای  را  خودمان  بتوانیم  تا  کردیم  اقدام  محدودتر 
عملیات وسیع آماده کنیم. اولین عملیات محدودی 
در  مسلم بن عقیل  عملیات  می شد،  طرح ریزی  که 
ارتفاعات کهنه ریگ  به  برای دستیابی  منطقه سومار 
وگیسکه بود که در طرفین تنگه سومار قرار داشت. 

این عملیات طرح ریزی شد 
و ما خودمان را سرگرم چند 
تا  کردیم  کوچک  عملیات 
آماده  عمده  عملیات  برای 
شویم. عملیات عمده سری 
والفجرها بود که طرح ریزی 
می خواستیم  بودیم.  کرده 
والفجرها را شروع کنیم که 
به هدف  برسد  سرانجامش 
یا  بغداد  مثل  عمدهای 
بصره. بیشتر بصره موردنظر 
بود. عملیات مسلم بن عقیل 
در محور سومار طرح ریزی 
با  سپاه،  و  ارتش  شد. 
باید  واحد،  قرارگاه  یک 

مسلم بن عقیل،  عملیات  می کردند.  اداره  را  عملیات 
دو  از  ما  بود.  پرتوان  آفندی  و  عملیات ضربتی  یک 
اولیه  هسته  به-صورت  سپاه،  و  ارتش  ضربتی  یگان 
عملیات استفاده کرده بودیم. بقیه یگان ها در تقویت 
آنها بودند. از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی، 

وضعیت ارتفاعات گیســکه و 
از  که  بــود  طوری  کهنه ریگ 
مندلی،  شــهر  و  عراق  طرف 
شیب مالیمی داشــت و آنها 
نیروهایشان  می توانســتند 
را پشــتیبانی کنند. طرف ما 
بریده بریده بــود، به طوری که 
به سختی از بعضی جاها می شد 
روی ارتفاع رفــت. بقیه جاها 

کامالً دیوارمانند بود.
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تیپ 55 هوابرد به فرماندهی سرهنگ کریم عبادت 
هم  سپاه  از  داشت.  عهده  به  را  جلو  تک  فرماندهی 
برادر  فرماندهی  به  رسول)ص(  حضرت   27 تیپ 
با  )خداوند  بود  همت  آقای  رشید  سردار  سلحشور، 

بزرگان بهشت محشورش گرداند(. 
هدف عملیات خالصه می شد به وصول به ارتفاعات 
کهنه ریگ و گیسکه، دو ارتفاع تیغهای در دو طرف 
نشان  را  مرز  ارتفاع  دو  این  سومار. خط الرأس  تنگه 
مستقر  ارتفاع  دو  این  روی  عراقی ها  چون  می دهد. 
ومحور  تنگه  داخل  کیلومترها  تا  دیدشان  بودند، 
منحصر به- محور  سومار،  محور  بود.  برقرار  سومار 

به صورت  تا عقب  کیلومتر  است. حدود چهل  فردی 
تنگهای است. وقتی جلو می رویم، به طرف مرز و در 
نزدیکی خرابیهای سومار دو جاده وجود دارد. یکی 
جنوب  به طرف  یکی  و  مرزی  جاده  شمال  به طرف 
است. هر دو این جاده ها از نوار مرزی عبور می کنند و 
ارتفاعات مانع است تا ما جادهی عمیق دیگری داشته 
باشیم. البته به طرف داربلوط هم جاده ای زده بودیم 
ولی همه جاده ها سخت و درجه سه بودند. بنابراین، 
اهمیت و ارزش تنگه سومار مشخص می شود. اگر این 
تنگه در دید و تیر دشمن بود، می توانست کنترلش 

کند و نگذارد که تردد صورت گیرد.
در مدخل تنگه بعد از سومار که به طرف ارتفاعات 
هست  دیگری  تنگه  می رویم،  وکهنه ریگ  گیسکه 
حدود  دو،  این  فاصله  که  بندپیرعلی  یا  تنگه  بهنام 
در  حساس  نقاط  از  هم  این  است.  کیلومتر  چهار 
منطقه عملیات بود. نقطه حساس دیگر، ارتفاع 402 
در قسمت شمال منطقه عملیات یا جناح راست بود 
و  بود  دشمن  با  تسلط  آن،  داشتن  دست  در  با  که 

محور شمال و جنوب نوار مرزی را به سهولت کنترل 
می کرد. در جناح راست، جای حساس دیگر ارتفاعات 
می شد.  مشرف  نفت شهر  به  که  بود  کشته  سلمان 
نگهداری  که  دارد  قرار  سختی  زمین  در  نفت شهر 
مثاًل  که  نیست  مقرون به صرفه  نظامی  به صورت  آن 
نیرویی در خط مرزی مستقر شود. این بود که تا آخر 
جنگ هم هیچوقت میل به گرفتن آن نداشتیم؛ چون 
اگر می خواستیم بگیریم و نگهش داریم، باید حدود 
بیست کیلومتر دیگر هم جلو میرفتیم و داخل خاک 
قطار.  باغچه  ارتفاعات  به  برسیم  تا  می شدیم  عراق 
آن هم رشته ارتفاع است و رشته کوه ها هم می رود 
بهطرف خانقین و از جناح راست و چپ نمی توانستیم 
و  میل  هیچوقت  که  بود  این  کنیم.  برقرار  را  تأمین 
رغبتی برای گرفتن نفت شهر که درست در لب مرز 
از زمین هایی تشکیل می شد  بود، نداشتیم. مرز هم 

که قابل نگهداری نبود. یک مقدار گود بود.
طوری  کهنه ریگ  و  گیسکه  ارتفاعات  وضعیت 
بود که از طرف عراق و شهر مندلی، شیب مالیمی 
پشتیبانی  را  نیروهایشان  می توانستند  آنها  و  داشت 
کنند. طرف ما بریده بریده بود، به طوری که به سختی 
جاها  بقیه  رفت.  ارتفاع  روی  می شد  جاها  بعضی  از 
کاماًل دیوارمانند بود. در قسمت گیسکه، سمت چپ 
کانی شیخ،  نزدیکی های  تا  عملیات  منطقه  یا جنوب 
بچه ها با نردبان باال رفته بودند. وضعیت برای عملیات 
اینگونه بود. هدف ما از انجام عملیات این بود که به 
عملیات در سراسر جبهه ها تداوم بدهیم. این عملیات 
را به عنوان عملیات محدود حساب می کردیم. هدف 
دیگرمان این بود که با گرفتن این ارتفاعات، به شهر 
از روی  مندلی مشرف شویم و دید و تیر دشمن را 
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محور سومار برداریم. درنتیجه، مرز را در آن نقطه، 
عمق بیشتری بدهیم. اگر بخواهیم هدف های دیگری 
هم برایش تعیین بکنیم، این عملیات تهدیدی برای 
شهر مندلی بود. کوتاه ترین راه را از اینجا داشتیم و 

بعدها می توانست هدفی منظور شود.
عملیات شروع شد و نقطه شروع جالبی داشت. 
شهید  آیت اهلل  حیات  زمان  در  که  دارم  خاطر  به 
امام  و  امام)ره(  نماینده  ایشان  بود.  اصفهانی  اشرفی 
جمعۀ کرمانشاه بودند. ما هروقت فرصت می کردیم، 
با برادر رضایی خدمت ایشان میرفتیم؛ چه به صورت 
مشترک و چه فردی، و از محضر ایشان کسب فیض 
می کردیم. رزمندگان اسالم را دوست داشت و خیلی 
نبرد  پیشرفت  برای  داشت.  را  جبهه  هوای  دلش 
دلسوز بود و با آن روحیه عرفانی ما را تقویت می کرد. 
زمزم  آب  مقداری  می رفتم،  پیشاپیششان  هروقت 
می داد می خوردیم. انگشتری هم به یادگار دادند.یک 
روز رفتم خدمت ایشان تا بعد بروم به طرف منطقه 
و عملیات را آن شب شروع کنیم. ایشان از عملیات 
شروع  عملیات  امشب  بگویم  نخواستم  پرسیدند. 
می شود. فقط گفتم: داریم می رویم وضعیت را ببینیم 
اینکه  برای  رفتم؛  هلیکوپتر  با  است.  چطوری  که 
بود که  نماز مغرب  نزدیک  برسم.  به سومار  سریعتر 
دیدم آیت اهلل شهید اشرفی اصفهانی هم آمدند. حاال 
چطوری مطلع شده بودند، نمی دانم. من از آن شب 
دو خاطره بسیار جالب دارم که هر وقت یاد عملیات 
شب های  خود  از  بیشتر  می افتم،  مسلم بن عقیل 
دو  این  گرفتند،  رزمندگان  که  نتیجهای  و  عملیات 
به  مربوط  را جلب می کند.یک خاطره  نظرم  خاطره 
نماز جماعتی بود که به امامت ایشان خواندیم. بعدش 

هم دعای توسل داشتیم. ایشان خودشان دعای توسل 
را خواندند. خیلی با حال بود. دعای توسل پرشوری 
رزمندگان  بعد  بود.  جالب  ایشان هم  و خواندن  بود 

عملیات را شروع کردند.
خاطره دوم، خاطرهای است که در عملیات پیش 
بودم. شب،  عملیات  انجام  نگران چگونگی  من  آمد. 
آسمان را نگاه کردم ببینم وضع جوی چطور است. 
وضع عجیبی بود. عصرش باران باریده بود. این باران 
در  که  نداشت  سابقه  فصل  آن  در  بود.  برکت  یک 
سومار باران ببارد. آن زمان هوا گرم بود. سومار گرمای 
ابرهایی  بیماریزاست.  اصاًل  آن  گرمای  دارد.  بدی 
که  همین طور  شدند.  تکه تکه  بودند،  آسمان  در  که 
داشتم نگاه می کردم، از نظر نظامی تحلیل می کردم 
ماه  چهاردهم  سیزدهم،  شد.  تکه تکه  چطوری  که 
ابرهای  البه الی  از  ماه  نور  بود.  مهتابی  کاماًل  هوا  و 
منطقه  سطح  درتمام  ابرها  می تابید.  شده  تکه تکه 
تکه تکه بودند. هر تکه ای به شکل دایره بود یا مربع، 
تقریباً چنین چیزی. نور ماه، نور متعادلی روی زمین 
می انداخت که نه زیاد روشن بود که دشمن دیدداشته 
باشد و نه زیاد تاریک که نیروهای ما نتوانند ببینند. 
بودند،  بزرگتر  تکه های  صورت  به  ابرها  که  جاهایی 
به وجود  مطلق  تاریکی  که می گرفتند،  را  ماه  جلوی 
طول  یک ربع  دقیقه،  ده  از  بیشتر  این هم  می آمد. 
من  می آمد.  به وجود  حالت  آن  دوباره  نمی کشید. 
داشتم برای خودم توجیه نظامی می کردم. بچه هایی 
بین تنگ پیرعلی و ارتفاعات گیسکه و کهنه ریگ در 
تا آنجا حدود سه، چهارکیلومتر  حال حرکت بودند. 
زیر  بروند،  راه  اگر  رزمندگان  بود که  معلوم  بود.  راه 
تاریکی  که  موقعی  تا  می بیندشان.  دشمن  نور،  این 
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تا  بروند.  راه  بود، می توانستند  نیمه تاریکی  یا  مطلق 
آن  دوباره  تا  می خوابیدند  باید  می شد،  روشن  هوا 

وضعیت پیش بیاید.
من داشتم اینگونه تحلیل می کردم ولی روز بعد، 
بچه ها عین این را بیان کردند که همین طور بود و تا 
رسیدن به پای کار، نور ماه گشاینده راه بود. اصاًلشما 
بررسی های  و  تاکتیک  نظر  از  اصولی،  هیچ  طبق 
مثاًل یک شب  برآورد کنید که  نمی توانید  عملیاتی، 
داشته  مشخصاتی  چنین  که  باشیم  داشته  عملیاتی 
باشد. مطمئناً اگر مهتاب مطلق بود، به نزدیکی های 
آنجا که می رسیدند، متوقف می شدند. چون عراقی ها 
با یک تیربار می توانستند همه را درو  مسلط بودند. 
کنند. اصاًل نمی گذاشتند از دیواره ارتفاعات باال بروند 

و بریزند روی سر عراقی ها.
الهی  امداد  نوعی  این  متعال،  خداوند  لطف  به 
بود که تا آن موقع ندیده بودم؛ بعد از آن هم ندیدم. 
که  هم  آنهایی  حتی  است.  متنوع  الهی  امداده ای 
خداوند  نمیدانند  مواقع  بعضی  دارند،  را  انتظارش 
که  است  این  هم  خوبی اش  می کند.  کمک  چطور 
نمی دانیم وگرنه می گوییم خودمان این کار را کردیم. 
به هر صورت، اینها رسیدند به آنجا و در مدتی کوتاه 
یک  با  یعنی  کردند؛  تسخیر  را  دشمن  سنگرهای 
یورش موفق شدند تا نقطه اصلی ارتفاعات پیشروی 
پیشروی  عمق  که  بود  طوری  وضع  ولی  کنند. 
نتوانست گسترش زیاد پیدا کند؛ منهای جناح چپ 
که جایی بود به نام پنجانگشتی و عمقش خیلی کم 
بود. فاصله با نیروهای بعثی بیشتر از هفتاد، هشتاد 
که  بود  نارنجک هایی  برد  در  جاها  بعضی  نبود.  متر 
مقابل  سنگرهایشان  می انداختند.  همدیگر  به طرف 

یکدیگر بود و هرکس یک ذره سرش را باال می برد، 
آن یکی می زد. برای تدارک آنجا هم چارهای جز این 

نبود که با نردبان این کار را بکنیم.
این کار تا آخر، همین طور بود و باالخره کار دستمان 
داد. جایی که عراقی ها زودتر از همه توانستند نفوذ کنند، 
همین جا بود. تخلیه مجروح و تقویت نیرو مشکل بود. 
چندبار خواستیم آنجا را ترمیم کنیم و گسترش بدهیم 
و از آن وضعیت رهایی پیدا کنیم، متأسفانه نتوانستیم. 
عملیات حدود هجده کیلومتر، طول داشت و این هجده 
کیلومتر همزمان فتح شد. خوب شناسایی کرده بودند 
و نیروها پرتوان بودند. هماهنگی و وحدت بین ارتش 

وسپاه هم در سطح خوبی بود«.

نتیجه
این  و  است  بکر  منطقه ای  سومار،  عملیاتی  منطقه 
قطعاً  بود.  منطقه  این  زیارتی  کاروان  اولین  گروه 
مظلومیت  آنکه  بر  عالوه  مناطقی  چنین  به  سفر 
وحقانیت رزمندگان اسالم را بعد از گذشت 30 سال 
اثر گذاری بیشتری بر  بیشتر آشکار می کند می تواند 
باشد و نشان دهد که  حاضران شرکت کننده داشته 
امکانات  چه  با  و  چگونه  وطن  این  جوانان  و  مردم 
و  خون  قطره  آخرین  تا  و  شرایط سختی  و  محدود 
توانشان از اسالم و وطنشان دفاع کرده اند و چگونه 
این میراث گرانبها به دست نسل امروز رسیده است 
این فداکاری ها چه وظایف  و نسل کنونی در مقابل 
سنگینی بر عهده دارد. در این سفر که به مناسبت 
منطقه  در  مسلم بن عقیل  عملیات  سالگرد  سی امین 
سومار برگزار شد، اشعاری از مسلم بن عقیل که هنگام 
بود،  سروده  عبیداهلل  مأموران  توسط  شکنجه شدن 
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مرگ  با  آزادانه  که  کرده ام  یاد  »سوگند  شد:  قرائت 
مقاومت کنم. اگرچه می دانم مرگ چیز ناگوار و تلخی 
شرافتمندانۀ  مرگ  و  آزادانه  زندگی  شاید  است«.3 
شهدا این برکت مهم را نیز دارد که قاعدان و دیگراِن 
نشسته نیز از قَِبل شهادت آنها مجال و فرصت آزادانه 

زیستن را پیدا کنند.
بر مبنای یک سفر دو روزۀ  نیز که  این گزارش 
راهیان نور به یکی از مناطق عملیات جنگی میانی، 
تهیه کنندگان  به  را  فرصت  این  است  سومار  منطقۀ 
آن می دهد تا بتوانند با مرور دوبارۀ این سفر بعضی 
از تجربه ها و برداشت های خود را با برگزار کنندگان، 
در  نداشتند  حضور  که  دیگرانی  و  شرکت کنندگان 
برای  محدود،  اگرچه  راهی  نقشۀ  و  گذارند  میان 
خود  عمیق تر  آشناکردن  برای  خود  بعدی  قدم های 
به عنوان  می توان  زیر  عوامل  از  بردارند.  دیگران  و 
مؤثرترین عوامل برای یادگیری و آشنایی عمیقتر با 
دفاع مقدس، عملیات مسلم بن عقیل و منطقه در این 

سفر یاد کرد:
تجربۀ  یک  به عنوان  عملیات  منطقۀ  به  سفر   .۱

محسوس جغرافیایی؛
2. بیان تجربیات و خاطرات راویان، رزمندگان و 

جانبازان به جامانده؛
عینی  مشاهدۀ  و  منطقه  جغرافیای  از  دیدار   .3

تمامی عالئم، اخطارها و نشانه های برجای مانده؛
دیگر)که  همسفران  با  آشنایی  برای  فرصتی   .4
سابقه، خاطره و انگیزه های متفاوتی دارند( و درکنار 
فرهنگی  کارهای  انجام  برای  آنها  دادن  قرار  هم 

مشترک؛
دفاع مقدس  موزۀ  از  بازدید  و  آشنایی  5. فرصت 
مقدس  مجموعۀ  این  برای  »موزه«  کلمۀ  )اگرچه 

کلمه ای کاماًل نارسا و ناشیانه است(؛
و  سومار  مظلوم  شهدای  از  فیض  کسب   .6
و  راویان  خاطرات  شنیدن  و  آنها  از  استمداد  طلب 

شرکتکنندگان در عملیات؛
7. اثر پذیری و بهره مندی از فضای معنوی خاص 

آن مناطق به منزلۀ تلنگری به نسل امروز؛ 
ادامه  دفاع همچنان  بداند که  باید  امروز  ) نسل 
دارد و باید ادامه دهنده آرمان های آن ازجان گذشتگان 
سرعت  تیزهوشی،  فداکاری،  جوانمردی،  از  و  باشد 
عمل، توکل و توسل نسل دیروز جبهه ها الگو بگیرد 
مقصود  منزل  سر  به  را  را  جوانان  آن  آرمان های  تا 

برساند(. 
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 During this period, Iran began its first attempts to“
 highlight Iraq’s flagrant violation of the 1925 Geneva

 Protocol. After sustaining CW [Chemical Weapon] attacks

 in November 1983, the Iranians began to circulate color

 pamphlets in Western Europe that depicted chemical

 casualties in Tehran hospitals. Despite this public relation

 campaign to call attention to the Iraqi chemical attacks, Iran’s

 claims received little fanfare in the West. By March 1984, Iran

 had dispatched at least 50 CW casualties to various European

 nations (the United Kingdom, Belgium, Austria, Switzerland,

 and Sweden) in order to display graphically the results of Iraqi

 chemical attacks. Despite the apparent evidence that Iraq had

 indeed used CW against Iran and Iran’s attempts to publicize

 such activity, the lack of international criticism most likely

 emboldened Saddam and other senior Iraqi decision makers

”.to expand Iraq’s chemical attacks

 Ayatollah Khomeini reportedly decreed that CW could“

 not be employed without his approval. Reportedly, he had

 dismissed an inquiry into the feasibility of such an attack on

 Iraq due to the argument that Islam prohibits its fighters from

 polluting the environment, even during a jihad or holy war.“

 .[[See Ref #64 in the original source
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 Chapter 7, Article 51 – ”Nothing in the present Charter

 shall impair the inherent right of individual or collective

 self-defence if an armed attack occurs against a Member

 of the United Nations, until the Security Council has taken

 measures necessary to maintain international peace and

 security. Measures taken by Members in the exercise of this

 right of self-defence shall be immediately reported
 to the Security Council and shall not in any way affect the

 authority and responsibility of the Security Council under

 the present Charter to take at any time such action as it

 deems necessary in order to maintain or restore international

”.peace and security
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